แผนปฏิบัตกิ าร กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่
1

รหัส
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
งานการประชุม
1. จัดทำปฏิทินกำรประชุม ประจำปี 2559

ตัวชีว้ ัดของโครงการ

มีแผนดำเนินงำนกำรประชุม
โดยจัดทำเป็ นปฏิทินกำรประชุม
ประจำปี ประกอบด้ วยกำรประชุม
6 ประชุม
1) สภำมหำวิทยำลัย
2) คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย
3) คณะกรรมกำรบริหำร
เงินรำยได้ มหำวิทยำลัย
4) คณะกรรมกำรอำนวยกำร
สวัสดิกำรมหำวิทยำลัย
5) คณะกรรมกำรบริหำร
งำนบุคคลประจำมหำวิทยำลัย
6) คณะกรรมกำร
ประจำสำนักงำนอธิกำรบดี

พ.ศ. 2559
ค่ าเป้ าหมาย/ พ.ศ. 2558
หน่ วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 แผน/ ปี

ผู้รับผิดชอบ

1. หัวหน้ ำงำนกำรประชุม
2. นำงอนุสรำ ดิษวิเศษ

2

รหัส
ที่
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัดของโครงการ

พ.ศ. 2559
ค่ าเป้ าหมาย/ พ.ศ. 2558
หน่ วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย
(จัดประชุม 12 ครัง้ / ปี )

3. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
(จัดประชุม 12 ครัง้ / ปี )
4. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเงินรำยได้
มหำวิทยำลัย (จัดประชุม 12 ครัง้ / ปี )
5. กำรประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัย (จัดประชุม 4 ครัง้ / ปี )
6. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
ประจำมหำวิทยำลัย (จัดประชุม 12 ครัง้ / ปี )

1. หัวหน้ ำงำนกำรประชุม
2. นำงนฤมล เมืองวงค์
3. นำงอนุสรำ ดิษวิเศษ

1. มีแผนกำรดำเนินงำน
ทีช่ ดั เจน และดำเนินกำรได้
บรรลุตำมแผน และปฏิทิน
กำรประชุม
2. ส่งระเบียบวำระ
กำรประชุมให้ กรรมกำร
ล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม
3 วัน
3. จัดทำรำยงำนกำรประชุม
เสร็จสิ ้นก่อนกำรประชุม
ครัง้ ต่อไป 7 วัน

ร้ อยละ 95

ร้ อยละ 90

9. กำรประชุมทีป่ ระชุมกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
แห่งประเทศไทย

1. หัวหน้ ำงำนกำรประชุม
2. นำยสำรสิน กำลัญญ
1. หัวหน้ ำงำนกำรประชุม
2. นำงณัฐชำ บุญชู
1. หัวหน้ ำงำนกำรประชุม
2. น.ส.สุชิรำ อินทรครรชิต

ร้ อยละ 90
1. หัวหน้ ำงำนกำรประชุม
2. น.ส.นฤมล เมืองวงค์

7. กำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักงำน
อธิกำรบดี (จัดประชุม 12 ครัง้ / ปี )
8. กำรประชุมสมำคมสภำมหำวิทยำลัย
(ประเทศไทย)

ผู้รับผิดชอบ

1. หัวหน้ ำงำนกำรประชุม
2. น.ส.สุชิรำ อินทรครรชิต

1. ดำเนินกำรจัดประชุม
5 ครัง้ / ปี
2. จัดทำรำยงำนกำรประชุม
เสร็จสิ ้นก่อนกำรประชุม
ครัง้ ต่อไป 7 วัน

ร้ อยละ 95

น.ส.นิศำชล วิจำรณ์วงศ์

ร้ อยละ 90
น.ส.นิศำชล วิจำรณ์วงศ์

3

รหัส
ที่
โครงการ
2

โครงการ/กิจกรรม
งานจักรกลการพิมพ์
1. กำรจัดพิมพ์หนังสือสูจิบตั รงำนพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตรกิตติมศักดิแ์ ละปริญญำบัตร
รวมถึงเอกสำรอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง

ตัวชีว้ ัดของโครงการ

พ.ศ. 2559
ค่ าเป้ าหมาย/ พ.ศ. 2558
หน่ วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

หนังสือสูจิบตั รและเอกสำรอื่นๆ
มีจำนวนครบถ้ วน ถูกต้ อง
และส่งมอบทันเวลำทีก่ ำหนด

ร้ อยละ 90

1. รองอธิกำรบดี
ฝ่ ำยวิชำกำร
2. หัวหน้ ำงำนจักรกล
กำรพิมพ์
3. เจ้ ำหน้ ำที่งำนจักรกล
กำรพิมพ์

2. กำรจัดพิมพ์วำรสำรชมรมผู้สงู อำยุมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

สิง่ พิมพ์ผลิตได้ ตำมจำนวน
ทีก่ ำหนด เอกสำรถูกต้ อง
ครบถ้ วน และส่งมอบทันเวลำ

ร้ อยละ 90

1. หัวหน้ ำงำนจักรกล
กำรพิมพ์
2. เจ้ ำหน้ ำที่งำนจักรกล
กำรพิมพ์

3. กำรจัดพิมพ์เอกสำรงำนกฐิ นพระรำชทำน

เอกสำรมีควำมถูกต้ อง
ครบถ้ วน และส่งมอบทันเวลำ

ร้ อยละ 90

1. หัวหน้ ำงำนจักรกล
กำรพิมพ์
2. เจ้ ำหน้ ำที่งำนจักรกล
กำรพิมพ์

4. กำรจัดพิมพ์เอกสำรกำรเรียนกำรสอน
กองบริกำรกำรศึกษำ

เอกสำรมีควำมถูกต้ อง
ครบถ้ วน และส่งมอบทันเวลำ

ร้ อยละ 90

1. หัวหน้ ำงำนจักรกล
กำรพิมพ์
2. เจ้ ำหน้ ำที่งำนจักรกล
กำรพิมพ์

4

รหัส
ที่
โครงการ

พ.ศ. 2559
ค่ าเป้ าหมาย/ พ.ศ. 2558
หน่ วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัดของโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

5. จัดพิมพ์เอกสำรกำรบริหำรจัดกำร
สำนักงำนอธิกำรบดี และหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย

เอกสำรมีควำมถูกต้ อง
ครบถ้ วน และส่งมอบทันเวลำ

ร้ อยละ 90

1. หัวหน้ ำงำนจักรกล
กำรพิมพ์
2. เจ้ ำหน้ ำที่งำนจักรกล
กำรพิมพ์

6. ออกแบบตรวจสอบไฟล์งำน เอกสำรคำสอน
คณะวิทยำศำสตร์

รูปแบบถูกต้ อง ส่งมอบทันเวลำ

ร้ อยละ 90

1. หัวหน้ ำงำนจักรกล
กำรพิมพ์
2. นำยธนิสร ศิริรธัญญ

5

รหัส
ที่
โครงการ
3

โครงการ/กิจกรรม
งานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ
1. ประชุมสภำคณำจำรย์และข้ ำรำชกำร

ตัวชีว้ ัดของโครงการ

1. ส่งหนังสือเชิญประชุม
ก่อนวันประชุม 7 วัน
2. ส่งระเบียบวำระ/รำยงำน
กำรประชุม ให้ กรรมกำร
ล่วงหน้ ำ ก่อนวันประชุม
4 วัน

พ.ศ. 2559
ค่ าเป้ าหมาย/ พ.ศ. 2558
หน่ วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้ อยละ 90

ผู้รับผิดชอบ

1. หัวหน้ ำ
งำนสภำคณำจำรย์ฯ
2. เจ้ ำหน้ ำที่
งำนสภำคณำจำรย์ฯ

2. โครงกำรรับเป็ นเจ้ ำภำพจัดประชุม ปอมท.

ร้ อยละของควำมพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่ำ
ร้ อยละ 80

1. หัวหน้ ำ
งำนสภำคณำจำรย์ฯ
2. เจ้ ำหน้ ำที่
งำนสภำคณำจำรย์ฯ

3. โครงกำรคัดเลือกบุคลำกรสำยวิชำกำร
ผู้มีผลงำนดีเด่น เสนอ ปอมท.

ส่งทันเวลำทีก่ ำหนด

ส่งทันเวลำ

1. หัวหน้ ำ
งำนสภำคณำจำรย์ฯ
2. เจ้ ำหน้ ำที่
งำนสภำคณำจำรย์ฯ

4. โครงกำรคัดเลือกบุคลำกรสำยวิชำกำร
ผู้มีผลงำนดีเด่น เสนอ ปขมท.

ส่งทันเวลำทีก่ ำหนด

ส่งทันเวลำ

1. หัวหน้ ำ
งำนสภำคณำจำรย์ฯ
2. เจ้ ำหน้ ำที่
งำนสภำคณำจำรย์ฯ

6

รหัส
ที่
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัดของโครงการ

พ.ศ. 2559
ค่ าเป้ าหมาย/ พ.ศ. 2558
หน่ วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

5. โครงกำรติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณ
บุคลำกร มศว

จำนวนกิจกรรมทีจ่ ดั

1 กิจกรรม/ ปี

1. หัวหน้ ำ
งำนสภำคณำจำรย์ฯ
2. เจ้ ำหน้ ำที่
งำนสภำคณำจำรย์ฯ

6. โครงกำรเตรียมควำมพร้ อม
กำรออกเป็ นมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ

จำนวนกิจกรรมทีจ่ ดั

2 กิจกรรม/ ปี

1. หัวหน้ ำ
งำนสภำคณำจำรย์ฯ
2. เจ้ ำหน้ ำที่
งำนสภำคณำจำรย์ฯ

7. โครงกำรให้ ควำมรู้ พัฒนำ บุคลำกร
และกรรมกำรสภำคณำจำรย์ฯ ในเรื่ องต่ำงๆ
ตำมควำมต้ องกำร

จำนวนกิจกรรมทีจ่ ดั

1 กิจกรรม/ ปี

1. หัวหน้ ำ
งำนสภำคณำจำรย์ฯ
2. เจ้ ำหน้ ำที่
งำนสภำคณำจำรย์ฯ

8. โครงกำรกีฬำสำนสัมพันธ์ โอกำสส่งท้ ำยปี เก่ำ
ต้ อนรับปี ใหม่ ปี พ.ศ. 2559

จำนวนกิจกรรมทีจ่ ดั

1 กิจกรรม/ ปี

1. หัวหน้ ำ
งำนสภำคณำจำรย์ฯ
2. เจ้ ำหน้ ำที่
งำนสภำคณำจำรย์ฯ

9. ดำเนินงำนฝ่ ำยจัดคณำจำรย์ในงำนพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร

ร้ อยละของควำมพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่ำ
ร้ อยละ 80

1. หัวหน้ ำ
งำนสภำคณำจำรย์ฯ
2. เจ้ ำหน้ ำที่
งำนสภำคณำจำรย์ฯ

7

รหัส
ที่
โครงการ
4

โครงการ/กิจกรรม
งานสารบรรณ
1. กำรรับ - ส่งหนังสือภำยใน และภำยนอก
มหำวิทยำลัย

ตัวชีว้ ัดของโครงการ

พ.ศ. 2559
ค่ าเป้ าหมาย/ พ.ศ. 2558
หน่ วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลำในกำรรับ - ส่งหนังสือ
ภำยใน และภำยนอก ส่งต่อ
หน่วยงำนเจ้ ำของเรื่ อง ภำยในวันที่
รับหนังสือ (หนังสือจำกองครักษ์
และหนังสือรับหลังเวลำ 16.00 น.
ส่งในวันถัดไป)

ร้ อยละ 80

2. กำรควบคุม และเร่งรัดงำนรับหนังสือ
จำกภำยนอกเสนอผู้บริหำร

ระยะเวลำรับและนำเสนอผู้บริหำร
- นำเสนอในวันทีร่ ับ (กรณีปกติ)
- เสนอในวันทีร่ ับหรือวันถัดไป
(กรณีต้องหำข้ อมูลประกอบ)
- หนังสือด่วนทีส่ ดุ ด่วนมำก ด่วน
ดำเนินกำรทันที

ร้ อยละ 80

3. กำรออกเลขรับหนังสือภำยใน / ภำยนอก
คำสัง่

ระยะเวลำกำรออกเลขหนังสือ
ภำยใน / ภำยนอก / คำสัง่
ดำเนินกำรใน 1 วันทำกำร
(รับหลังเวลำ 16.00 น. ดำเนินกำร
ในวันถัดไป ยกเว้ นเรื่ องทีม่ ี
ระยะเวลำควำมเร็ว)

ร้ อยละ 80

4. กำรรับฝำกส่งจดหมำยลงทะเบียน ไปรษณียภัณฑ์ ระยะเวลำกำรรับฝำกนำส่ง
ของหน่วยงำนภำยใน
ภำยใน 1 วันทำกำร (รับหลังเวลำ
15.00 น. ส่งวันถัดไป)

ร้ อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ

8

รหัส
ที่
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
กำรจัดโครงกำร/ พิธีกำร
1. โครงกำรจัดงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำ
กิตติมศักดิแ์ ละปริญญำบัตร

ตัวชีว้ ัดของโครงการ

พ.ศ. 2559
ค่ าเป้ าหมาย/ พ.ศ. 2558
หน่ วยนับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดทำแผน และดำเนินกำร
จัดประชุมคณะกรรมกำร
ได้ บรรลุตำมแผนทีก่ ำหนดไว้
2. ร้ อยละควำมพึงพอใจ
ในกำรจัดอำหำรและเครื่ องดืม่
สำหรับกรรมกำร / หน่วยงำน
ภำยนอก

ร้ อยละ 80

2. โครงกำรงำนวันเกษียณอำยุรำชกำร

ร้ อยละควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ ำร่วมโครงกำร

ร้ อยละ 75

3. โครงกำรงำนวันมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร้ อยละของควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ ำร่วมโครงกำรในด้ ำน
กำรจัดเลี ้ยงอำหำร

ร้ อยละ 75

4. โครงกำรงำนปำร์ตี ้ปี ใหม่ไว้ ลำยศรีนครินทร์

ร้ อยละควำมพึงพอใจของกำรจัด
ของขวัญและรำงวัลแก่ผ้ รู ่วมงำน

ร้ อยละ 75

5. โครงกำรจัดประชุมให้ ควำมรู้ และซักซ้ อม
ควำมเข้ ำใจและกำรสือ่ สำรในกำรปฏิบตั งิ ำน
ของผู้ปฏิบตั งิ ำนด้ ำนธุรกำร ในสำนักงำน
อธิกำรบดี ให้ มีประสิทธิภำพ

ร้ อยละควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ ำร่วมโครงกำร

ร้ อยละ 75

ร้ อยละควำมพึงพอใจของผู้รับ

ร้ อยละ 75

งำนจัดเลี ้ยงประชุม
1. ให้ บริกำรจัดเลี ้ยงประชุมส่วนกลำง

ร้ อยละ 75

ผู้รับผิดชอบ
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รหัส
ที่
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
ของสำนักงำนอธิกำรบดี

ตัวชีว้ ัดของโครงการ
บริกำร
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